
Aktivity na doma, aneb jak zabavit děti   
 

Aktivity (nejen) pro děti z 1. stupně 
 

 Tvorba deníků, příběhů, pohádek 
Namalovat komiks 

 Vymyslet křížovku 
 Zamyšlení nad pozitivy karantény a co bychom během ní rádi udělali nebo zvládli 
 Vyrábění - ptačí budky, držáky na mobil, na tužky, šperků (např. náramek z korálků,  
                        gumiček…) atd. 
 Postavit bunkr (z nábytku, peřin, dek...) 
 Spaní ve spacáku na zemi v obýváku 
 Plánování společných aktivit, výletů (místo, jídlo, doprava, čas…) 
 Cvičení - online fitness, jóga, břišní tanec, pohyb venku - procházka, běh apod.  
 Přinést co nejvíc věcí, které začínají na určené písmeno, mají nějakou barvu atd. 
 7s - řekne se úkol a děti se ho snaží splnit do 7 s. Zapisují si, v kolika případech se jim  

       to povedlo. 
 Věž - za 2 minuty vytvořit co nejvyšší věž z věcí stejného druhu (někdo si vybere knížky,  

         někdo polštáře, oblečení, hračky…) 
 Neznámé zvíře - dítě dostane název jednoho zvířete, které nezná a má za úkol  

                            nakreslit, jak by podle něj mohlo vypadat. Svůj výtvor pak předvede  
                            a rodiče mu ukážou, jak zvíře vypadá doopravdy 

 Vaření - pozvat rodiče na večeři, uvařit, připravit stůl 
 Tvorba kuchařky - vyrobit podle receptu koktejl a pojmenovat ho 
 Zažít jedno odpoledne bez používání jedné ruky, poslepu nebo bez mluvení 
 Zažít den „po staru“ – nepoužívat moderní technologie, kuchyňské spotřebiče atd. 
 Udělat dobrý skutek – např. doučování mladšího sourozence, kamaráda přes Skype,  

                                      nákup pro prarodiče, sousedy… 
 Natáčení videí na YouTube - (osvěta - jak si mýt správně ruce; cvičení - jak se  

                                                 protáhnout doma; co si uvařit doma apod.) 
 
 
 
 

Videa určená pro děti (tipy na učení) 
 
 
Níže jsem doplnila odkazy na některá videa dostupná na internetu (zdroj: YouTube), 
která dětem ukazují, jak se lépe v době distanční výuky (a nejen v ní) efektivně učit: 

 
 
1. TŘI TIPY, JAK SI LÉPE ZORGANIZOVAT ČAS 
 
https://www.youtube.com/watch?v=gYULSuhVRHQ&fbclid=IwAR088JV0eRbG74VZlekGW6
SJlFGEzjP7Y8EVzy7b12Uh3b9ISri6Qtbp2gM  
 
 
2. JAK SE EFEKTIVNĚ UČIT 
 
https://www.youtube.com/watch?v=SQwr-b8aJew 



Aktivity pro rodiny (co můžeme dělat společně) 
 

 Číst nějaký příběh a střídat se v tom, kdo čte, poté vyprávět o čem to bylo 
 Pantomima – předvádět osobu, zvíře, pohádku, film, knížku atd. 
 Jeden kreslí a druhý poznává, co to je – zvíře, rostlina, věc apod. 
 Vyhledávání v atlasu (hra pro dva a více hráčů) – děti mají za úkol zjistit co nejvíce  

                                     informací o nějakém živočichovi (za pomoci atlasů,                                          
                                     encyklopedií, internetu atd.) a soutěží, kdo z nich jich našel  

   více. Komu dojdou informace, prohrál. 
 Poznávání fotek, odkud jsou? – z výletů, historie 
 Vytvořit rodinné fotoalbum nebo namalovat společný rodinný obraz 
 Vytvořit rodinný kalendář – narozeniny, svátky, rodinný rodokmen 
 Namalovat si navzájem portréty 
 Dopis babičce, dědovi, tetě, sobě navzájem atd. 
 Napsat seznam přání a snů na společný papír (všichni členové rodiny) 
 Vzít si oblečení někoho jiného z rodiny – po dohodě – a vyměnit si role v rodině 

(třeba i včetně pokojů) 
 Hra na kadeřnictví, kurz líčení, udělat módní přehlídku, taneční soutěž 
 Večer bez elektřiny (svíčky, dobrý čaj, povídání si…) 
 Pyžamová párty 
 Turnaje (piškvorky, PC hry, pexeso…) 

 
 

Aktivity pro rodiče (aneb odpočinek trochu jinak) 
 

 Změnit dekorace v bytě – nová, např. velikonoční výzdoba 
 Ozdobit květináče, krabičky ubrouskovou technikou 
 Vybarvit antistresové omalovánky 
 Zacvičit si (posilování, cviky na zdravá záda, jóga, meditace, relaxační techniky…) 
 10 minut denně se „nudit“ – koukat do stropu, ležet, nic nedělat, „vypnout“ 
 Vytvořit nástěnku, deník „vděčnosti“ – za co a komu či za jaké situace jsme vděčni  

        (i negativní zkušenosti, které nás posílily) 
 Odměnit se – dát si něco dobrého, udělat si čas jen pro sebe – jít se sami projít,  

                        relaxovat, pustit si oblíbený film, seriál apod. 
 

 

Videa určená pro rodiče 
(opět dostupná na internetu, zdroj: YouTube, Facebook) 

 
 

1. CO S DĚTMI DOMA – TIPY PRO RODIČE 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vwIL1IFSBXc 
 

 
 

2. PSYCHIKA ZAVŘENÝCH DĚTÍ 
 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=907856943360606&ref=watch_permalink 
 

- rozhovor s psychoterapeutem Peterem Pöthem  
 

A NA ZÁVĚR HRA NA KAŽDÝ DEN S KOSTKOU  



Tato hra je převzata ze stránek https://brabrouci.cz . Další nápady např. na www.hranostaj.cz. 

 
 


